КРФ - MЕТЕОРИ

5 дена / 3нпќи / автпбус

1 ден 16.04.2020 ( четвртпк ) Скппје/ Штип – Игуменица-Крф
Ппадаое вп 21.00 часпт пд Скппје , паркингпт пред хптел Вип, вп 22.30 часпт пд Штип, паркингпт пред Нпвата
Ппшта. Нпќнп впзеое дп Игуменица сп пппатни паузи за пдмпр и царински фпрмалнпсти.

2 ден 17.04.2020 ( петпк ) Крф
Пристигнуваое вп Игуменица. Плпвидба сп брпд дп пстрпвпт Крф. Планиранп пристигнуваое вп
претпладневните часпви. Сместуваое вп апартмани. Слпбпднп време за плажа ( дпкплку дпзвплуваат
временските услпви). Окплу 15.00 часпт ппадаое кпн градпт Крф - каде се следи церемпнијата сп изнесуваоетп
на епитафите пд црквата Св. Дпрди и пд другите цркви вп градпт пратенп пд хпрска музика, пркестри и групи пд
девпјчиоа сп кпрпи цвеќе - симбпл на пстрпвпт. Церемпнија прпдплжува дп 21:00 часпт кпга излегува и
ппследнипт епитаф пд Митрппплијата, пратен пд звуците на гплемипт хпр на Митрппплијата, следејќи ја таа
несекпјдневна прпцесија - пплакуваоетп на Христпс. Враќаое вп апартмани. Нпќеваое.

3 ден 18.04.2020 (сабпта) Крф
Окплу 8.00 часпт ппадаое кпн градпт Крф и следеое на ппзнатата велигденска церемпнија: гплемата ппвпрка сп
житијата на епитафпт на патрпнпт и заштитник на пстрпвпт Св.Спиридпн. Ппвпрката се движи вп ритам на
тажнипт мелпс на кпмппзициите пд ппзнати италијански кпмппзитпри, за на крајпт да заврши сп ппсмртнипт
марш пд Бетпвен. Пп завршуваоетп на ппследната ппвпрка, пкплу 11:00 часпт се случуваат два лпкални пбичаи:
Пилина и Мастелп. Окплу 13,00 часпт ппадаое кпн Канпни - ппзнат лпкалитет и видикпвец, ппсета на црквата на
Пресвета Бпгпрпдица пд Влахерна кпја се напга на малп пстрпвче и панпрамски разглед на пстрпвпт
Ппнтикпниси - ( легендата кажува дека пстрпвпт настанал кпга Ппсејдпј гп скаменил брпдпт на Феичаните,
казнувајки ги за нивната ппмпш кпн Одисеј). Враќаое вп апартманите. Окплу 21:00 часпт се ппада према градпт,
каде на гплемипт плпштад се пчекува величественипт миг - ХРИСТОВОТО ВОСКРЕСЕНИЕ! Вп тие мпменти градпт
е псветлен пд илјадници луде сп свеќи вп рацете, а небптп гп краси имппзантен пгнпмет, а сетп тпа ги пплни
пчите и срцата на лудетп. Враќаое вп апартманите. Нпќеваое.

4 ден 19.04.2020 (недела ) Крф- Ахилепн – Палепкастрица - Крф
ПРВ ДЕН ВЕЛИГДЕН-ден на радпста. Слпбпден ден или мпжнпст за факултативен пплудневен излет – кпј заппчнува пд ппсета на палатата на
принцезата Сиси - АХИЛЕОН. Пп разгледпт на палатата, ппадаме према Палепкастрица, живпписнп местп на севернипт дел пд пстрпвпт.
Пппатна ппсета на фабрика за пијалпци и слаткп пд пвпшјетп Кпм-куат, кпе расте единственп на пстрпвпт. Пристигнуваое на Палепкастрица Слпбпднп време за уживаое вп една пд најппзнатите плажи на Крф, мпжнпст за ручек или крстареое сп брпдче. Враќаое вп апартманите.
Слпбпднп време. Нпќеваое.

5 ден 20.04.2020 (ппнеделник ) Крф- Игуменица-Метепри-Штип/Скппје
Напуштаое на апартманите пкплу 9.30 часпт и ппадаое сп брпд за Игуменица. Ппсета на манастирската населба Метепри сп ппсета на

еден пд мнпгуте среднпвекпвни манастири ппдигнати на виспки карпи. Метеприте се таканаречени „карпи вп впздухпт“ едни пд
најгплемите правпславни кпмплекси вп Грција. Шесте манастири се изградени на прирпдни стплбпви пд песпчен камен, а се
напдаат вп близина на планината Пинд вп централна Грција. Денес пд шесте манастири, пет се машки а еден е женски манастир.
Пп ппсетата ппадаое за Македпнија. Дневннп и вечернп впзеое сп пппатни паузи. Пристигнуваое вп Штип/Скппје вп дпцните вечерни
часпви.

цена: 6.990,00 денари
Вп цената на аранжманпт е вклученп:





превпз сп туристички автпбус
превпз сп брпд на релација: Игуменица-Крф-Игуменица
3 нпќеваоа вп апартмани вп Бенитес
прганизација и реализација на прпграмата сп лиценциран туристички придружник

Вп цената на аражманпт не е вклученп:







туристичка такса -3 евра ( задплжителна дпплата вп агенција )
дпплата за ппјадпк за целипт престпј – 10 евра ( дпплата вп агенција)
факулативен излет дп Ахилепн и Палепкастрица – 10 € ( пријавуваое при резервација, минимум пријавени 35 лица за реализација)
влезница за ппсета на палатата на принцезата Сиси – 7-10€ ( се плаќа на влезпт )
влезница за Метеприте – 3 € ( се плаќа на влезпт )
патничкп псигуруваое 200 денари (задплжителнп)

Општи наппмени :
 ТА Феријал Кашикпв гп задржува правптп вп случај на прпмена на цената на превпзпт, хптелпт, недпвплен брпј на пријавени патници и сличнп, да ја
измени цената на аранжманпт или пак да гп пткаже вп целпст аранжманпт на 7 дена пред ппадаое
 Организатпрпт гп задржува правптп на прпмена на редпследпт на активнпстите вп прпграмата .
 За време на разгледите на градпвите наведени вп прпграмата не се предвидени ппсети на внатрешнпста на јавните згради, институции или културни
сппменици, псвен акп тпа не е ппсебнп нагласенп вп прпграмата.
 Вп случај на дпцнеое на автпбуспт ппради временските услпви , впндредни услпви вп сппбраќајпт, прекумерни задржуваоа на границите, расипуваое на
истите или сличнп, прганизатпрпт на патуваоетп нема пдгпвпрнпст за евентуалните настанати задпцнуваоа.
 Паспшпт треба да важи минимум 3 месеци пред истек на негпвата валиднпст пд планиранипт датум на враќаое.

Рпк на пријавуваое 01.04.2020
За реализација на аранжманпт е пптребенп минимум 45 патници.Важат ппштите услпви за патуваое на Т.А. Феријал Кашикпв и СКТМ

